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      Förord 

Vi vill rikta ett enormt tack till alla våra respondenter i Stockholm och i  

 Kalmar län, som gjorde vår studie genomförbar.   

 

 Att skriva denna uppsats har varit en berg- och dalbana, med mest dalar till en början. Ibland 

funderade vi på om vi någonsin skulle bli färdiga. Efter en lång process har vi till sist fått 

 alla bitar att falla på plats och vi kan se att vi har lärt oss en hel del under denna resa. 

                Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete som har inneburit tårar  

men även många goda skratt!     

      Tack!   
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Uppsatsens disposition 

 
Här vill vi ge en inblick i hur vår studie är uppbyggd. Vår c-uppsats börjar med en inledning och 

därefter presenterar vi bakgrunden till vårt valda ämne utmattningssyndrom och friskfaktorer. Sedan 

beskriver vi problemformuleringen, syftet med och frågeformuleringar i vår uppsats.  

I det andra kapitlet redovisar vi de begrepp som vi anser har betydelse för vår studie.   

I det tredje kapitlet redogör vi för vad vi kommit fram till i den tidigare forskningen och 

kunskapsöversikten. 

I fjärde kapitlet beskriver vi vårt val av metod, där det ingår artikelsök och litteraturhämtning, urval, 

enkäter, enkäternas genomförande, validitet och reliabilitet, etiska överväganden, arbetsfördelning 

samt metoddiskussion.  

I det följande femte kapitlet redovisar vi den teori vi har använt oss av för att försöka få en 

förklaring till hur man kan se på utmattningssyndrom och friskfaktorer.  

I det sjätte kapitlet går vi in på hur vi i empiridelen beskriver vårt resultat som vi kommit fram till i 

arbetet med enkätstudien. 

I sjunde kapitlet ligger analysdelen där vi tolkar resultaten och sätter dem i relation till vår valda 

teori.  

I det åttonde kapitlet kommer en resultatdiskussion där vi tar upp resultat, analys och förslag på 

vidare forskning.  

I den sista och avslutande delen ligger vår slutsats.      
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Sammanfattning 

 
Avsikten med vår c-uppsats var att jämföra Stockholm och Kalmar län, där vi har titta på 

utmattningssyndrom och vilken friskfaktor socionomer främst föredrar då de behöver återhämtning. 

Genom att öka medvetenheten om utmattningssyndrom och friskfaktorer ökar även 

förutsättningarna för att vi ska kunna motverka att drabbas. 

Vi har gjort en kvantitativ undersökning och tagit hjälp av enkätformulär. 

Vi bad enhetschefer/ansvariga från 56 stadsdelar/kommuner om hjälp med att skicka ut vår enkät 

med det tillhörande missivbrevet. Vi fick in 153 användbara enkätsvar. 

Med hjälp av SPSS har vi lagt in data och gjort en resultatanalys. Resultatet visar oss att det inte 

finns någon skillnad på om man utsätts för att få utmattningssyndrom om du bor i en stor eller liten 

stad. Av vårt resultat framkom även att den viktigaste friskfaktorn var densamma i Stockholm och 

Kalmar län. Det framkom även att den viktigaste faktorn var att umgås med familj och vänner då 

man behöver återhämtning. Av våra 153 respondenter var det 106 stycken som valde denna 

friskfaktor. 

 

Nyckelord: Utmattningssyndrom, socialarbetare, stress, miljö, arbetsrelaterad stress, friskfaktor.   

 

Abstract 
The purpose with our thesis is to compare the districts of Stockholm and Kalmar, where we have 

looked at the state of burnout and what health factor trained social workers prefer when they need 

recovery. By increasing the awareness of the state of burnout and the health factors, also the 

assumptions for us to counteract the state of burnout increases. We have made a quantitative study 

with help of a survey/questionnaire. We asked the chiefs of departments/ managers of 56 town 

districts/municipalities to help us sending out the survey/questionnaire together with the “missive-

letter”. We got 153 answers to use and work with. With the help of SPSS we have entered the data 

and we have made an analysis of the result. The result shows us that there are no differences in 

being exposed to the state of burnout living in a small town or living in a big city. The result also 

shows us that the most important health factor was the same for both the district of Stockholm and 

the district of Kalmar. We also came to the conclusion that the most important health factor, while 

recovering from burnout, is being together with your family and friends. Among the 153 

respondents, there was as many as 106 who choose this kind of health factor. 

 

Keywords: Burn out, occupational stress, Social workers, environment, stress. 
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1. BAKGRUND 
 

1.1 Inledning 
”Ytterligare ett samtal från en socialsekreterare som meddelar att vi ska få en ny handläggare till 

vårt yngsta fosterbarn. Hon har varit placerad i snart ett år, trots att hon inte ens fyllt tre år. Det är 

redan dags att byta socialsekreterare för att vår lilla flickas handläggare har ”gått in i väggen”. Vi 

har arbetat 13 år i Stockholm med att hjälpa barn som inte kan bo hemma, och inte ett enda av dessa 

48 barn som har bott hos oss har haft en och samma handläggare, för ständigt blir de sjukskrivna 

eller så byter de jobb” (av Jane Hagman) 

 

Vi frågade oss om det berodde på att barnen var placerade ifrån Stockholm? Det vi blev nyfikna på 

var att jämföra Stockholm med en mindre stad för att se om det fanns skillnad, då det handlar om 

utmattningssyndrom hos socionomer.  

Det mentala bakgrundsbruset i vårt samhälle har de senaste åren ökat, om man bor i en storstad blir 

man utsatt för påfrestningar som bidrar till att skada och deformera ens verksamhet. Exempel på 

detta är kollektivtrafiken under rusningstid, köer, parkeringsproblem eller trångboddhet (Østerberg 

1998, 67). 

Det är vanligare i en stor stad med borrar som låter och snöröjare som jobbar på natten, eller bullret 

från långtradare eller bussar. Det ständiga påslaget av mentala stimuli i det moderna samhället 

bidrar till en kontinuerlig och ofta skadlig överaktivering (Krauklis & Schenström 2003, s 40). 

 

 

1.2 Bakgrund 
Kronisk stress med utmattningssyndrom som följd är ett snabbt växande folkhälsoproblem. I 

Sverige har man den snabbaste ökningen av stressrelaterad sjuklighet i hela västvärlden (Krauklis & 

Schenström 2003, s 34)  

Enligt professor Töres Theorell (2002) vid avdelningen för stressforskning på Karolinska institutet, 

kom den ökade stressen i samhället i början av 1990-talet. Detta menar han kan bero på snabba 

förändringar som ställer människan inför nya och flera valsituationer. Hjulen i samhället snurrar på 

allt snabbare. Tystnad och stillhet har blivit en bristvara. Detta ledde till förändringar av stegrade 

förekomster av sömnrubbningar, svår oro och trötthet. Det är de som har ett såväl stressigt som 

psykiskt ansträngande arbete som upplever allra mest oro, ängslan och ångest. Upplevelsen av ökad 

stress har diskuterats som en bidragande orsak till den psykiska ohälsan (Theorell 2002, s 14).  
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Kostnaderna för sjukskrivningarna har ökat markant på bara några år, från att ha kostat 18 miljarder 

1998 till 37 miljarder 2001. År 2003 räknade man grovt med att kronisk stress och 

utmattningssyndrom för individer, företag och samhället i stort kostar ca 80 miljarder kronor per år. 

(Krauklis & Schenström 2003, s 38).  

 

Utmattningssyndrom ingår i socialförsäkringsrapporten (2010) där man redovisar de vanligaste 

psykiska sjukdomarna. Dessa utgörs dels av depressioner, ångestsyndrom och stressreaktioner. År 

2009 stod depressionerna för 13 procent och stressreaktioner/ångestsyndrom för knappt 12 procent 

av långtidssjukskrivningarna (Socialförsäkringsrapport, 2010). 

 

I en tidigare studie av Pia Tham från 1991 som heter Why are they leaving? beskriver hon att 91 % 

av socialarbetarna/psykologerna upplever sina jobb som känslomässigt och psykiskt stressande. 

Högre siffror än så har man inte någon annanstans. I flera nationella rapporter har det visat sig att 

socialarbetare är en särskilt utsatt grupp. Statistik från Sverige mellan 1997- 2003 visade att 

socialarbetare med stressrelaterad ohälsa som utmattningssyndrom hade fördubblats under perioden 

(Tham 2006, s 1227).  

 

Gabriella Gustavsson (2009) skriver i sin avhandling att stressforskningen har visat att människor 

har en förmåga att hantera mycket stora mängder stress utan att få utmattningssyndrom, om man 

kompenserar med vila och återhämtning (Gustavsson 2009, s 17). 

 

I hela Kalmar län finns det 233 536 invånare och i Stockholm finns det 2 054 343 invånare 

(Statistiska centralbyrån 2011).  

Vi tyckte därför att det kunde bli spännande att se om det fanns någon skillnad i om flera av våra 

respondenter får utmattningssyndrom beroende på om de bor i en stor eller liten stad. Vi vill se om 

det finns något man kan göra för att inte drabbas av detta. Att titta på vad man kan göra för att må 

bättre och för att undvika att få utmattningssyndrom, är något som gagnar alla som kan ligga i 

riskzonen för att utsättas av sådan form av ohälsa. 

 

1.3 Problemformulering  
År 2008 beräknade Statistiska centralbyrån [SCB] antalet förvärvsarbetande socionomer till 40 900 

stycken. Statistiken visar att socionomer tillhör den grupp som i stor utsträckning drabbas av 

stressrelaterade symtom som kan leda till ohälsa, och detta har på sista tiden ökat kraftigt (Tham 

2006, s 1227). 
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Förstärks risken att drabbas av ohälsa då man bor och arbetar i en stor stad som Stockholm?  

Våra funderingar kring den frågan uppkom då vi på nära håll har sett hur ett barn placerat på 

familjehem ständig fått en ny handläggare. Anledningen till det var att handläggarna en efter en 

hade blivit sjukskrivna på grund av utmattningssyndrom.  

Då denna form av ohälsa har blivit ett växande problem funderade vi på vad man kan göra för att 

inte drabbas. Olika friskfaktorer kan göra att man undviker att få utmattningssyndrom, och där ville 

vi se vilken friskfaktor som användes mest hos socionomer. 

Genom att öka medvetenheten och kunskapen om friskfaktorer ökar även förutsättningarna för att 

minska risken för att drabbas av utmattningssyndrom. Att man kopplar av på fritiden är viktigt för 

att man ska kunna ladda batterierna och orka med (Krauklis & Schenström 2003, s 104-105). 

Vad väljer man för att kunna återhämta sig och om det finns något man föredrar framför något annat 

ville vi få svar på. Det som gjorde det extra intressant var om miljön man befinner sig i har någon 

påverkan på utgången. 

 

1.4 Syfte 
Syftet med vår studie är att jämföra en stor stad som Stockholm med mindre städer i Kalmar län och 

se om det finns skillnader i dessa miljöer. I Stockholm kanske man i större grad än i mindre städer 

utsättas för yttre påfrestningar i form av till exempel buller, trängsel och trafik. Vi vill titta på om 

det är fler socionomer som drabbas av utmattningssyndrom i någon av respondentgrupperna samt 

att ta reda på vilken friskfaktor som socionomer främst föredrar då de har behov av återhämtning.  

 

1.5 Frågeställningar 
 ● Var är det vanligast att socionomer drabbas av utmattningssyndrom,  

    i Stockholm eller i Kalmar län? 

 

 ● Har miljön som man vistas i någon påverkan på om man drabbas av 

       utmattningssyndrom eller inte?  

 

 ● Finns det någon friskfaktor som är mer vanlig än andra hos  

    socionomer? 
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2. BEGREPP 
 

I denna del kommer vi att förklara begreppen utmattningssyndrom och friskfaktorer, då de 

återkommer genomgående i vår uppsats. Vi kommer dessutom att ta upp begreppet stress som har 

ett starkt samband med utmattningssyndrom. 

Vi vill även förklara att vi genomgående genom vår text kommer att skriva socionomer, men att vi 

även då menar de som har en likvärdig utbildning.  

 

2.1 Utmatningssyndrom som begrepp 
”Utbrändhet ”har varit den vanligaste benämningen för stressrelaterad utmattning sedan begreppet 

myntades i mitten av 1970-talet av Freudenberger och Maslach. Sedan dess har det ändrats ett 

flertal gånger både som definition, orsak och symptom. Begreppet accepterades 1997 med 

benämningen "utbrändhet" som sjukskrivningsgrundande orsak (Krauklis & Schenström 2003, s 

73). 

Begreppet ”utbrändhet” är en svensk översättning av det amerikanska ordet ”burnout” som 

lanserades i Sverige på 70-talet. Det svenska ordet kan ge associationer till något oåterkalleligt, 

skadat och utbränt. Det officiella begreppet ”utmattningssyndrom” är en mer lämplig beteckning 

eftersom det ger en förklaring till orsaken av tillståndet, som ofta är långvarig stress. Samtidigt som 

det inte innebär något ställningstagande om att tillståndet kommer att vara för evigt (Folkhälsa 

Region Skåne 2006). 

Ett förslag på diagnosen utmattningssyndrom lades fram och är formellt godkänd i Sverige sedan 

januari 2005.  

De diagnostiska kännetecknen för utmattningssyndrom enligt Socialstyrelsens klassifikation:  

 

”Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen har utvecklats till 

följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer, vilka har förelegat under minst sex månader. 

Påtaglig bild av nedsatt psykisk energi dominerar bilden, vilket visar sig i minskad företagsamhet, 

minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid i samband med psykisk belastning. 

Symtomen orsakar ett tydligt lidande eller nedsatt funktion i arbete eller andra sociala sammanhang. 

Beror ej på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t.ex. missbruksdrog, medicinering) eller 

någon sjukdom/skada, se vidare Alternativa överväganden. 

Om patienten uppfyller kriterierna för egentlig depression, dystymi eller generaliserat 

ångestsyndrom samtidigt skall dessa diagnoser gälla istället. Utmattningssyndrom anges då enbart 
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som tilläggsspecifikation till den aktuella diagnosen. 

Minst fyra av följande symtom har funnits i stort sett varje dag under samma tvåveckorsperiod: 

1. Koncentrationssvårigheter eller minnesstörningar. 

2. Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress. 

3. Känslomässig ostadighet eller irritabilitet. 

4. Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet. 

5. Fysiska symtom som värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, magbesvär, yrsel eller 
ljudkänslighet 

6. Sömnstörning” (Fass 2011) 

 

2.2 Friskfaktorer som begrepp 
Långvarig stress kan göra dig mer påverkbar för påfrestningar, men det finns några faktorer som 

förbättrar din förmåga att hantera detta. Dessa faktorer som kallas för friskfaktorer kan vara sömn 

och tid för återhämtning, motion, socialt stöd eller att ha en hobby (Ydrén 2011). 

Friskfaktorerna minskar påverkan som man utsätts för i samhället. De kan främja självförtroendet 

och prestationsförmågan. Friskfaktorerna minskar risken för negativa kedjereaktioner, samt öppnar 

upp för nya möjligheter (Rutter 1987, s 320). 

 

2.3 Stress som begrepp  

Då vår uppsats tar upp friskfaktorer och utmatningssyndrom vill vi förklara vad stress är och dess 

innebörd, då långvarig stress är en av den främsta riskfaktorn, det vill säga en faktor som kan orsaka 

sjukdom och som kan leda till att man drabbas av utmattningssyndrom (Krauklis & Schenström 

2003, s 77). 

 

Det som utlöser stress kallas för stressorer. Man kan dela in stressorena i fysiska, sociala och 

psykiska.  

Till de fysiska stressorena hör höga ljud som människor upplever som obehagliga och man 

reagerar med stress när ljudet når en viss nivå. Lite lägre ljudnivåer som buller kan göra att man får 

högt blodtryck. Medan lågfrekvent buller kan störa vila, sömn och koncentration. Den lågfrekventa 

typen av buller kommer främst från ventilationssystem. Krauklis & Schenström (2003) menar att 

tystnad har blivit en bristvara i vårt samhälle (Krauklis & Schenström 2003, s 65-66). 
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Till de sociala stressorena hör arbetsförhållandena. Det kan handla om att man är arbetslös, har 

bristande arbetstillfredsställelse eller att man är egenföretagare. Att man byter arbetsplats och 

arbetskamrater har blivit vanligare, det är stressfaktorer i sig då det luckrar upp det sociala stödet. 

Om man genom täta arbetsbyten förlorar sitt sociala stöd på arbetet, bör man försöka att 

kompensera det med mera gemenskap på fritiden. Det kan vara stöd från vänner, familj eller från 

fritidssysselsättning (Krauklis & Schenström 2003, s 65-66). 

 

Till de psykiska stressorena hör vår förmåga till medkänsla och att känna empati. Om man ger 

empati behöver man få empati tillbaka. Gör vi något för en människa vill vi gärna veta hur det gick, 

om insatsen gjorde någon skillnad eller om individen tyckte det var bra eller inte. Som professionell 

hjälpare vill man ha sådan feedback precis som vilken människa som helst. Oftast är den feedback 

vi får negativ, man får höra det genom klagomål eller hot men om allt går bra får vi sällan veta det 

(Krauklis & Schenström 2003, s 61-62). 

Till de psykiska stressorena hör även de ständiga konflikterna mellan våra olika roller i livet. Man 

intar många olika roller, som förälder, maka, vän, kollega, anställd och så vidare. Många tillhör 

dessutom föreningar som man engagerar sig i. Många gånger skulle man behöva vara på flera 

platser samtidigt. Detta kan påverka oss och hur vi senare reagerar på stress (Krauklis & 

Schenström 2003, s 62). 

I dagens samhälle utsätts vi för en massa olika stressorer samtidigt. Dessa faktorer förstärker 

varandra och är en bidragande orsak till den ökade stressrelaterade sjukligheten (Krauklis & 

Schenström 2003, s 62). 

 

 

3. TIDIGARE FORSKNING/KUNSKAPSÖVERSIKT  
 

I denna del har vi sammanfattat den litteratur och forskning som vi har läst. Artiklarna skulle svara 

an på vårt syfte. 

 

 

3.1 Utmattningssyndrom 
Åsbrink (2008) menar att det tar lång tid innan man drabbas av utmattningssyndrom, kroppen är 

mycket tålig och har en stor kapacitet för självläkning och återhämtning. Men om man blivit utsatt 

för intensiv mental och/eller känslomässig belastning och utsatt för stor press under en lång period, 
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kan vågskålen börja tippa över och man känner att man inte kan återhämta sig under ledigheter och 

helger. Har det gått väldigt långt kan individen bli oförmögen att göra något överhuvudtaget. Små 

saker som att det är upptaget i telefonen då man ska ringa till försäkringskassan eller sin läkare till 

exempel, kan kännas som ett oövervinneligt hinder. Då har man hamnat i en negativ spiral och den 

är svår att bryta. En hjälp är att ta en paus för att bara ägna sig åt vila och avkoppling, för om man 

inte gör något åt situationen kommer belastningen att sätta sig i kropp och själ. Många människor 

som drabbats av utmatningssyndrom beskriver känslan av att de är nere i ett ”svart hål”, man är tom 

på ork och kraft. Det leder till att man mår lite sämre för varje dag som går. Till sist kan det gå så 

långt att kroppen vägrar att lyda och man ser döden som ett bättre alternativ till livet (Åsbrink 2008, 

s 30-31).  

 

Symtom  

Personer med utmattningssyndrom besväras även av andra oönskade symtom, det kan vara 

sömnstörning, trötthet, smärta, ångest eller depressivitet (Almén 2007, s 15). 

Om vi inte hinner vila tillräckligt, ökar kroppens förslitningsprocess (Nevander, Friström 2006, s 

29). 

Det som orsakar utmattningssyndrom hos en person behöver inte skapa det hos en annan människa. 

Samma påfrestning har olika effekt på skilda individer. En person kan även reagera olika på samma 

typ av påfrestning beroende på om man är utvilad eller trött, glad eller nedstämd (Iwarson 2002, s 

77). 

Hur mycket belastning man tål innan detta kan gå över i utmattningssyndrom är beroende av vårt 

genetiska arv, och hur mycket stress man har blivit utsatt för tidigare i sitt liv och då främst under 

uppväxten. En tredjedel bestäms utav arv, medan över hälften styrs av olika faktorer som vi själva 

kan påverka. Långvarig stress kan orsaka en hormonförändring som resulterar i att man har svårare 

att kunna känna tillfredsställelse i livet. Till sist blir individen mer fokuserad på att kämpa och 

överleva, livet blir en kamp. Om man som barn inte har fått sitt behov av trygghet och skydd 

tillgodosett, och därmed levt under en högre osund belastning har man en större benägenhet att 

senare i livet drabbas av stressrelaterade besvär och sjukdomar (Åsbrink 2008, s 28). 

 

Utmattningssyndrom och arbete 

Glise (2007) menar att en individ med utmattningssyndrom får försämrad prestationsförmåga och 

det går då åt mer energi för att kompensera för detta. Genom detta kan det uppstå en olust för 

familjelivet, fritidsaktiviteterna och arbetet kommer i kläm (Glise 2007, s 99). 

När man tittar på attityder till jobb, arbetsgivare och psykisk hälsa har det visat sig att om man inte 
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får socialt stöd på sin arbetsplats kan detta leda till att man ständigt byter jobb. Stannar man i en 

arbetssituation som man mår dåligt i kan man drabbas av utmattningssyndrom (Huxley, Evans, 

Gately, Webber, Mears, Pajak, Kendall, Medina och Katona 2005, s 1064-1065). 

 

Även Pia Tham (2006) har tittat på arbetsförhållanden. Hon gjorde en undersökning på 309 

socialarbetare som jobbar med barn i Stockholm och undersökte varför man som socialarbetare inte 

stannar kvar på sin arbetsplats. Studien innefattade fyrtiotvå arbetsgrupper. Resultatet på studien 

visade att 54 % av socialarbetarna hade varit på sitt jobb i två år eller mindre, 48 % planerade att 

lämna sina jobb på grund av bristande feedback från ledningen. Att få ett socialt stöd från sin chef 

är en viktig faktor för att undvika att drabbas av utmattningssyndrom (Tham 2006, s 1226-1229). 

 

Påverkan 

Genom att kunna påverka det som sker runt omkring oss kan vi undvika att drabbas av 

utmattningssyndrom. Kan vi påverka vår arbetssituation klarar man att arbeta hårt om man får göra 

det efter eget huvud. Om man vid dessa situationer får uppskattning för den stora ansträngningen 

blir belastningen på hälsan mindre och detta innebär lägre risk för att drabbas av ohälsa (Iwarson 

2002, s 15).  

Sten Iwarson (2002) menar att det sociala livet påverkas av en hög belastningsnivå i arbetslivet, 

vilket omvänt leder till en pressad socialsituation. Detta ger en ökad stress som kan leda till 

utmattningssyndrom. Ökad belastning i den sociala situationen kan bero på exempelvis gamla 

föräldrar som inte klarar allt själva längre och behöver hjälp med sin vardag (Iwarson 2002, s14-

15).  

Det som måste poängteras är att utmattning- och stressreaktioner inte är någon bestämd kategori. 

Dessa kan variera alltifrån kortvariga och milda, till långvariga och påtagliga funktionsnedsättande 

reaktioner (Almén 2007, s 15). 

 

 

3.2 Friskfaktorer 
Återhämtning är grundläggande för att uppbyggandeprocesser i kroppen ska fungera och en 

förutsättning för välbefinnande och hälsa. Återhämtning handlar inte enbart om vila, utan det kan 

även gälla alternativa aktiviteter (Åkerstedt 2001, s 76). 

Vi har tittat närmare på några av de friskfaktorer som behövs för återhämtningen i vardagen. För att 

man ska kunna må bra är det viktigt att man har ett liv utanför arbetet som ger avkoppling och 

balans (Krauklis & Schenström 2003, s 104-105). 
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Ulla-Karin Schön (2009) ger en annan, delvis annorlunda, definition i sin avhandling, där hon 

studerat upplevelsen av vad som varit bidragande till återhämtning. Återhämtning menar hon är 

något som man gör själv, men att det finns en mängd människor som bidrar i processen (Schön 

2009, s 37).   

Återhämtningsforskningen har presenterat en del gemensamma resultat där människor som bär på 

erfarenheter av utmatningssyndrom funnit bra möjligheter till förbättring och lever ett gott liv, och 

beskrivs även som en subjektiv process, där individen själv är en väsentlig del i om processen ska 

bli positiv eller inte (Schön 2009, s 52). 

 

Motion  

Att öka den fysiska aktiviteten är en viktig aspekt för att motverka att få utmattningssyndrom (Glise 

2007, s 97).  

Motion motverkar skadlig överbelastning, men det är många som inte är tillräckligt fysiskt aktiva. 

Det är bara var fjärde svensk som rör sig tillräckligt ur hälsosynpunkt. För att uppnå hälsovinster 

bör man röra på sig 30 min om dagen. Det kan handla om helt vardagliga aktiviteter, leka med sina 

barn, cykla till och från arbetet eller städa. Det som har visat sig vara en mycket bra rörelseform, är 

att promenera. När man är ute och går ökar både det fysiska och det psykiska välbefinnandet. Att 

vara i skog och mark kan ge människor en positiv ”välbefinnandeeffekt” (Krauklis & Schenström 

2003, s 112, 124). 

De positiva effekterna man får av motion vid stressrelaterade tillstånd gör fysisk aktivitet och 

motion till en relevant faktor för att motverka stressrelaterad ohälsa (Iwarson 2002, s 81). 

Den fysiska aktiviteten ökar även det allmänna välbefinnandet, att motionera kan till och med 

minska graden av lätt depression och ångest. Det kan öka koncentrationsförmågan och kan ge en 

avslappnande effekt (Krauklis& Schenström 2003, s 111). 

 

Sömn/Vila 

Sömn är en friskfaktor för återhämtning och återuppbyggnad. Tid för vila och sömn är 

betydelsefullt för att kunna hantera stress. God sömn är en förutsättning för att kroppen kan slappna 

av och sätta igång det reparationsarbete som sker under djupsömnen (Lundberg & Wentz 2004, s 

55). 

Det är under sömnen som hjärnan laddar inför nästa dags mentala aktivitet, och inlärning befästs. 

Under den så kallade djupsömnen går stresshormonet kortisol ner, drömsömnen har en stor 

betydelse för den mentala återhämtningen och minnesfunktionerna (Krauklis & Schenström 2003, s 

102-103). Kronisk sömnbrist ger förhöjda blodsockervärden, koncentrationsförmågan, kreativiteten 
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och motivationen påverkas negativt. Även det logiska tänkandet och intresset för socialt liv berörs. 

Om man aldrig känner sig riktigt utvilad är det en stark varningssignal som signalerar att något är 

allvarligt fel (Krauklis & Schenström 2003, s 102-103). 

 

I dagens pressade samhälle har man mindre utrymme för återhämtning, vilket är en stark bidragande 

orsak till utmattningssyndrom. Att man tar en paus under dagen som varar 10-15 minuter motsvarar 

ca 1-1,5 timmes nattsömn vilket gör detta betydelsefullt. Under en sådan paus får vi lättare kontakt 

med våra känslor, djupaste tankar och aningar. Viloperioderna är kroppens och själens sätt att 

återfinna balansen och hälsan för att kunna hantera den vardagliga stressen. Många människor lever 

i en hög stimulansnivå, främst genom att man ständigt är tillgängliga på telefon och e-post. Detta 

stör de naturliga återhämtningspauserna. En lugn, tyst och ostörd miljö underlättar återhämtningen. 

Ett minimum av stimuli gör återhämtningen effektiv (Krauklis & Schenström 2003, s 107). 

 

Familj/Vänner 

En friskfaktor som återkommer i litteraturen är familj och vänner. Madeleine Åsbrink (2008) menar 

att det finns flera förklaringar till att personer med familj är mindre mottagliga för att drabbas av 

utmattningssyndrom. Att man lever i en relation gör att man har mer erfarenhet av att hantera 

personliga problem och emotionella konflikter. Dessutom är familjen snarare en känslomässig 

resurs än en belastning. Familjen kan vara ett stöd och kärleken från familjen hjälper den enskilde 

att klara av arbetsbelastningen. För de som inte har en familj har vänner tagit denna betydelsefulla 

plats, vad som är viktigt är att ha ett socialt nätverk (Åsbrink 2008, s 54-55). 

Goda sociala relationer med andra människor är en viktig del för att förebygga stress och 

utmattningssyndrom. Har man en stödjande omgivning kan det mildra effekterna av yttre 

påfrestningar. Detta genom att man får möjligheten att ventilera sina tankar och känslor med 

vännerna. Personer med familj sätter inte arbetet i centrum för det sociala livet på samma sätt som 

en ensamstående. Kontakten med andra människor är ett grundläggande behov hos oss alla. Genom 

goda relationer med andra människor ökar vårt självförtroende, vilket ökar stresståligheten. Därför 

är det viktigt att ha ett socialt nätverk och umgås med andra människor (Iwarson 2002, s 80). 

 

Familj och vänner är en viktig friskfaktor, men kan ha den motsatta effekten om det finns problem i 

relationen. Åsbrink (2008) menar att de flesta som har drabbats av utmattningssyndrom har haft 

problem i tidigare relationer, då detta är en mycket stor stresskälla. Individer med relationsproblem 

får aldrig vila, denna stress finns aktuell tjugofyra timmar om dygnet under alla dagar på året 

(Åsbrink 2008, s 54-55). 
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Hobby 

Den sista friskfaktorn som vi tar upp är hobby, detta är viktigt då man behöver annat än till exempel 

sitt arbete att tänka på. Det är betydelsefullt att ha en planering, en framtidsdröm som man kan 

bygga på som kan ge tid för reflektion i vardagslivet (Nevander, Friström 2006, s 94). 

I litteraturen är inte hobby den mest framträdande friskfaktorn men den har stor betydelse för dem 

som återhämtar sig med hjälp av denna faktor. Med en hobby kan man fylla de behov som man 

behöver få tillfredsställda. Man kan uppnå ett välmående av att vi gör något som ger oss det vi 

längtar efter, till exempel måla, baka eller trädgårdsarbete (Åsbrink 2008, s 95-96). 

 

3.3 Sammanfattning tidigare forskning 
I tidigare forskning och i litteratur har vi sett att utmattningssyndrom beskrivs som ett stress- och 

utmattningsproblem. Man besväras ofta av flertalet oönskade symtom som till exempel sömnbesvär, 

smärta eller ångest (Almén 2007, s 15). 

Stress återkommer i all litteratur som handlar om utmattningssyndrom, men kan variera från person 

till person (Almén 2007, s 15). 

Hög belastning och krav kan leda till utmattningssyndrom om man inte har möjlighet till 

återhämtning som man kan få av de så kallade friskfaktorerna (Almén 2007, s 38). 

 

 

4. METOD 

 
I detta kapitel kommer vi att presentera vårt val av metod. Vidare kommer vi att beskriva hur en 

enkätundersökning går till, hur vi gjort vårt urval, vårt tillvägagångssätt när vi gjorde enkäterna, 

validitet och reliabilitet, etiska överväganden, litteraturgenomgång, arbetsfördelning och till sist 

kommer vi att avsluta med en metoddiskussion.  

Metod är det redskap som vi använder oss av för att uppnå de målsättningar vi har med vår 

undersökning, för att närma sig och uppnå ny kunskap samt ta sig förbi hinder (Holme & Solvang 

1997, s 11-13).  

 

4.1 Kvantitativ metod  
Vi valde att göra en kvantitativ studie för att kunna samla in data systematiskt och sedan 

sammanfatta dessa i statistisk form (Patel & Davidson 2003, s 12-13).  

En kvantitativ studie passar, då den svarar på frågorna bland annat om det finns någon skillnad? 
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Och vilka? (Patel & Davidson 2003, s 14). Med hjälp av kvantitativ metod kan vi få svar på våra 

frågeställningar. Kvantitativ metod i form av en enkätstudie passar när man ska göra en 

undersökning med ett större antal respondenter på många olika platser (Denscombe 2009, 208). 

Detta passar till vår studie, då vi hade en önskan att få in 150 enkätsvar från våra 

respondentgrupper. Vi gjorde en deskriptiv undersökning, med detta menar man att man har ett 

problemområde där det redan finns en viss mängd kunskap. Undersökningen kommer att vara 

beskrivande, och kan beskriva förhållanden som existerar just nu. När man använder sig av 

deskriptiva undersökningar avgränsar man sig till att göra en studie på bara några aspekter av det 

som man är intresserad av (Patel & Davidsson 2003,s 13). Vi avgränsade oss till att titta på 

friskfaktorer, utmattningssyndrom och likheter och skillnader i miljöer som kan påverka detta.   

 

4.2 Artikelsök och litteraturhämtning  
Vi har varit på universitetsbiblioteket i Kalmar. Där sökte vi efter relevant litteratur och 

vetenskapliga artiklar, för att få en kunskapsöversikt över det ämne vi valt att skriva om i vår c-

uppsats. 

Vi använde oss främst av en artikeldatabas som heter Sociological Abstracts och Social Science 

Citation då vi sökte artiklar. Litteratursökningen skedde även genom Libris sökmotor. Där det gick 

använde vi oss av avgränsningar, som innebar att vi ville ha tidsintervall, med det nyaste först. Vi 

gjorde även avgränsningar i språkvalet, då vi endast sökte på engelska eller svenska. 

Främst har vi sökt på Sociological Abstracts där vi använde oss av search tools, utifrån detta sökte 

vi i olika kombinationer med hjälp av History/Combine Searches. Då vi sökte på endast  

peer-reviewed fick vi 41 träffar. Vi valde att läsa sammanfattningarna i artiklarna och sållade 

därefter bort många av dem, då de inte hade något samband med vår studie. Slutligen läste vi åtta 

artiklar i sin helhet och använde oss sedan utav sex av dem.  

Genom dessa sökningar fick vi fram forskning som vi ansåg var intressant och relevant för den 

studie vi avsåg att utföra.  

 

Våra sökord var burnout, occupational stress, socialworkers, environment, stress. 
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4.3 Urval  
Till ett icke-slumpmässigt urval hör bekvämlighetsurvalet, detta urval har vi använt oss av i denna 

studie (Trost 2007,s 29).  

De enheter vi bestämde oss för att undersöka var socionomer. Vårt urval gjorde vi utifrån de 

respondenter som vi lättast kunde nå i ett så kallat bekvämlighetsurval (Denscombe 2009, s 39). Vi 

valde att titta på Stockholm och Kalmar län, dessa platser valde vi för att vi ville jämföra en stor 

stad med en liten stad. Eftersom Jane hade access till många platschefer i Stockholm hamnade valet 

där. Att vi bestämde oss för Kalmar län var för att det storleksmässigt passade in i vår studie, och 

för att vi hade access även till Kalmar län genom praktikplatser och arbete. 

Då vi har valt att göra en småskalig undersökning och jämföra två enheter med varandra kan ett 

urval på cirka 150 respondenter räcka. En mindre studie som vi gjort, bör omfatta mellan 30 och 

250 respondenter (Denscombe 2009, s 51).  

 

Vi har skickat ut ett informationsbrev ett så kallat missivbrev och en enkät med e-post till 

enhetschefer, sektionschefer och andra kontakter. 

I Kalmar län skickade vi till Kalmar, Oskarshamn, Hultsfred, Västervik, Emmaboda, Högsby, 

Mörbylånga, Borgholm, Torsås, Mönsterås, Vimmerby, och Nybro kommun. Tillsammans blev det 

utskick till 28 e-postadresser. Till lika många skickades missiv och enkät till Stockholm, här 

skickade vi till Hässelby-Vällingby, Bromma, Spånga- Tensta, Södermalm, Norrmalm, 

Kungsholmen, Östermalm, Enskede-Årsta, Skarpnäck, Farsta, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, 

Skärholmen samt ABC-Jourhem.   

Vi bad våra kontaktpersoner att vidarebefordra formuläret till sina kollegor om de ansåg att det var 

lämpligt att vara med i studien. När vi gjorde vårt urval valde vi att främst skicka enkäten till de vi 

har access till. Vi vet därför inte hur stort vårt bortfall blev, inte heller hur många som har valt att 

avstå ifrån att vara med i studien. Vi vet bara att det var tre respondenter från Stockholm och fyra 

från Kalmar län som valt att inte deltaga. 

 

 

4.4 Enkäter 
Termen enkät kommer från franskan och betyder rundfråga, med tiden har vi i Sverige fått termen 

att betyda ”frågor som besvaras med den svarandes egen hand” (Trost 2007, s 9).  

Enkäter är frågeformulär som bygger på en teknik som med hjälp av frågor samlar in information. 

Genom enkäterna kan man säga att vi ska skapa siffervärden som man sedan kan läsa av, och se hur 
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resultatet på vår jämförelse av stor och liten stad blev (Patel & Davidson 2003, s 69). 

Vi har gjort ett frågeformulär med endast några strukturerade frågor, enkätfrågorna består av fasta 

svarsalternativ. (se bilaga 11.2). 

När man använder sig av kvantitativ data måste man vara medveten om vilken typ av data man 

använder sig av. Man kan mäta data i olika mätnivåer. Att man använder rätt nivå är avgörande för 

vad man statistiskt ska kunna använda insamlad data till. Vi har valt att använda nominal- och 

ordinalskalor på insamlad data. Nominalskalenivå används för att dela in saker i kategorier, som till 

exempel man eller kvinna. Ordinalskalnivån delar in kategorierna i en viss ordning, men säger inte 

något om avstånd mellan mätvärdena (Denscombe 2009, s 328-329). 

 

Det är viktigt att förbereda sig på ett bra sätt, det har vi försökt att göra då vi gått igenom innehållet 

i enkäten vid flera tillfällen. Frågorna skrevs om fyra gånger innan vi blev nöjda med resultatet. Vi 

försökte även att vara kritiska och stryka oviktiga frågor, men också se till att frågorna inte kunde 

missuppfattas. När man använder sig av enkät har man den minsta möjligheten att kontrollera 

tillförlitligheten i förväg, det man kan göra är att försäkra sig om att de som ska besvara enkäten har 

uppfattat den som vi har tänkt oss (Patel & Davidson 2003, s 102).  

Detta gjorde vi genom att fråga fyra socionomstudenter om de kunde hjälpa oss att fylla i 

formuläret och sedan ge oss kommentarer. De tyckte att enkäten var lätt att fylla i och att man 

kunde förstå frågorna. Det som också var viktigt när vi gjorde vår enkät var att den skulle rymmas 

på ett papper, detta för att den enkelt ska kunna hanteras. För att inte blanda ihop 

respondentgrupperna kodade vi svaren från Kalmar län med ett K och de svar vi fick från 

Stockholm med ett S (Trost 2007, s 56). 

Enkäten bestod av 12 frågor, åtta utav frågorna hade fem svarsalternativ, två frågor hade fyra 

svarsalternativ och två frågor hade två svarsalternativ. Det var viktigt att varje fråga endast bestod 

av en fråga i sig, så att inte frågan skulle kunna misstolkas utav den som skulle svara (Trost 2007, s 

82). Vi använde oss av ett lättbegripligt språk så att alla skulle förstå vad vi menade, och hålla oss 

borta från negationer som innebär att ett påstående uttrycker ett förnekande (Trost 2007, s 84-89).  

Enkäten började med en fråga om ålder, därefter kom sex frågor angående jobb och frånvaro. Fråga 

sex till tolv handlade om civilstånd, fritid och miljö. Frågorna som hörde ihop innehållsmässigt 

lades efter varandra, så att enkäten skulle vara så tydlig som möjligt (Trost 2007, s 94). 

 

Det finns både för och nackdelar med enkäter. En fördel är att man har en möjlighet att nå ut till en 

större population. En nackdel är att de som ska besvara enkäten gör det på ett sätt som de tror 

förväntas av dem, det gör att det blir svårt att veta hur sanningsenliga svaren är (Denscombe 2009, s 
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225-227). 

4.5 Enkäternas genomförande 
Med vår enkät skickade vi även ut ett missivbrev (se bilaga 11.1). Missivbrevet låg först där efter 

följde enkäten, detta gjorde vi för att man lätt ska hitta information som vi vill att respondenterna 

ska ha tillgång till. De ska också kunna på nytt ta del av upplysningar de är i behov av, som till 

exempel e-postadresser till oss eller vad vi heter. 

Det som är viktigt med missivbrevet är att det ska se inbjudande ut, verka spännande och det ska 

inte vara för långt. Vi ville fånga respondenternas intresse från början därför valde vi att beskriva 

vårt syfte efter att vi presenterat vilka vi var. Samtidigt som vårt brev skulle vara så kort som 

möjligt så ville vi ha med all viktig information som respondenterna behövde. Det skulle 

framkomma att det var frivilligt att svara på enkäten och att man fick vara anonym. I missivbrevet 

tydliggjorde vi att e-posten skulle raderas efter opponeringen. Vi förklarade även vilka som skulle 

ha tillgång till att få läsa enkätsvaren och att dessa hanterades så att ingen obehörig kunde ta del av 

dem. Till sist skrev vi hur man gick tillväga då man svarade på frågeformuläret och vart man skulle 

sända svaren (Trost 2007, s 98-99). Om de valde att avstå ville vi veta det för att de skulle slippa 

påminnelser.   

Jane skickade och tog emot all e-post till och från Stockholm och Åsa gjorde på samma sätt till 

Kalmar län. Detta gjorde vi för att kunna hålla isär de olika svaren från de båda 

jämförelsegrupperna och för att de automatiskt skulle få våra olika e-postadresser. 

När vi skickat ut enkäterna gjorde vi varsin mapp dit vi flyttade alla enkätsvar. När detta var gjort 

skickade vi ut papperskopior till dem som hört av sig och önskat detta. För varje inkommet svar 

skickade vi ett svar till respondenten där vi tackade så mycket för hjälpen.  

När svarstiden hade gått ut skickade vi en påminnelse till de ansvariga på varje enhet. 

(se bilaga 11.3). 

Efter påminnelsen behövde vi skicka ytterligare en uppmaning att vara med i vår studie till de i 

Kalmar län då det fortfarande fattades enkätsvar därifrån. Med hjälp av den sista påminnelsen fick 

vi in tillräckligt många svar till vår studie. 

Slutligen fick vi in 76 enkäter från Stockholm och 77 svar från Kalmar län som var användbara. Det 

blev ett internt bortfall på nio enkätsvar. Fem formulär fick räknas bort, för att de inte gick att tyda, 

då svarsrutorna hade flyttat sig så att vi inte såg vilket som var svaret. Fyra enkäter var oanvändbara 

då respondenterna fyllt i mer än ett kryss på friskfaktorer, trots att vi frågade vad man främst 

föredrog. 

Fyra deltagare i vår studie önskade att få den färdiga uppsatsen skickad till sig när vi var klara med 

den. Vi lade in våra enkätsvar på ett statistiskt analysprogram som heter SPSS, för att kunna 



22 

analysera våra resultat (Wahlgren 2008, s 8).  

4.6 Validitet/Reliabilitet 
Det som ligger till grund och är viktigt i en undersökning är att vi måste veta att det vi undersöker 

är det vi avser att undersöka, det vill säga att vi måste veta att vi har god validitet. Vi måste också 

veta att vi gör det på ett tillförlitligt sätt, det vill säga att vi har god reliabilitet (Patel & Davidson 

2003, s 98). ”Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet”. Vi bör känna till vad vi mäter och 

att vi därför ser till att mätningen är tillförlitlig (Patel & Davidson 2003, s 99).  

 

Validitet/Trovärdighet 
I stora drag innebär validitet att metoder och data är ”riktiga” (Denscombe 2009, s 425). 

Vi kommer att återge det empiriska materialet så exakt som det bara är möjligt för att vi ska uppnå 

validitet (Patel & Davidson 2003, s 98-99).   

Då vi tittar på validitet finns det två lättillgängliga sätt att försöka säkerställa studien. Det första är 

innehållsvaliditeten som innebär att man till exempel vill testa kunskap om friskfaktorer, då det 

finns ett stort antal tänkbara frågor, men i testet finns bara plats för ett fåtal. Med innehållsvaliditet 

avses hur bra ett resultat på testet korrelerar med ett resultat på den tänkta populationen av möjliga 

frågor. Det andra sättet att säkerställa validiteten är den samtidiga validiteten, vi jämför utfallet på 

vårt mätinstrument med ett annat kriterium. Detta innebär att man använder sig av en annan teknik 

för att undersöka samma sak (Patel & Davidson 2003, s 100). Detta kan man göra med till exempel 

intervjuer. 

Under validitet tar vi även upp trovärdighet då det handlar om dokumentation och litteratur, som 

sammanfaller med de etiska övervägningarna. Om vi ska uppnå validitet i vår studie måste vi 

fundera över om texterna vi använder oss av har ett riktigt innehåll, är fritt från förutfattade 

meningar eller fel (Denscombe 2009, s 301). 

 

Reliabilitet/Tillförlitlighet 
Det som är relevant vid en enkätundersökning är kongruens, detta innebär att det finns likhet mellan 

frågor som har för avsikt att mäta samma sak. Precision är viktigt då det är fråga om hur 

respondenterna kryssar i rutorna i formuläret, man menar att ju lättare det är att fylla i svaren desto 

större precision (Trost 2007, s 64-65). Därför har vi endast fasta svarsalternativ på vår enkät med 

några antal värden på variabeln för varje enhet. 

Målet med utformningen av enkäten var att minimera antalet felaktiga och/eller otydliga svar. Men 

om en enkät ska anses som reliabel eller inte, vet vi i själva verket inte förrän vi ser hur den blivit 
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besvarad (Patel & Davidson 2003, s 102).  

När vi sedan kodar och läser in data är det viktigt att vi uppfattar svaren på lika sätt och att vi även 

läser in samma uppgift. Om man ställer frågorna till respondenterna ska de svara likadant om vi 

ställer frågorna idag eller i morgon, detta kallas för att konstans råder (Trost 2007, s 64-65).  

 

4.7 Etiska överväganden  
Vår utgångspunkt när det gäller etiska överväganden har varit de fyra huvudsakliga principerna när 

det handlar om humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002, s 6).  

  

Informationskravet var viktigt då vi skrev missivbrevet, respondenterna ska informeras ordentligt 

om studiens syfte och tillvägagångssätt. I brevet talade vi även om vilka vi var och vilket universitet 

vi tillhörde, samt att det var frivilligt att vara med i enkätundersökningen  

(Vetenskapsrådet 2002, s 8).  

 

I samtyckeskravet ingår det att man lämnar sitt samtycke till att delta i studien, vilket den ansvariga 

gjorde genom att skicka missivbrev och enkät vidare till sina medarbetare. Detta innebar att 

respondenterna fått ett godkännande att delta i studien på arbetstid. Det individuella samtycket kan 

anses ha levererats då de returnerar enkäten ifylld. Om man inte gav sitt samtycke fanns 

möjligheten till att avstå att svara. Då våra respondenter har rätt att självständigt bestämma på vilka 

villkor de skall delta har vi även skickat papperskopior samt ett adresserat kuvert då de har begärt 

detta (Vetenskapsrådet 2002, s 9-10).   

 

I konfidentialitetskravet menar man att ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet 2002, s12).  

För att tillgodose detta gjorde vi mappar på datorn där vi samlade in våra enkätsvar. Vi är de enda 

som har tillgång till dessa då vi har lösenord till vår e-post för att kunna logga in.  

Det skulle vara anonymt att besvara enkäten och vi kodade svaren som vi fick. Om respondenterna 

tyckte att det var känsligt att skicka via e-post gick det bra att skicka svaren med post och vi angav 

Åsas adress till Kalmar läns respondenter och Janes adress till Stockholm läns respondenter.  

Vi anser att denna studie inte kan uppfattas som obehaglig eller kränkande, men att 

avrapporteringen ändå kommer att förekomma i former som ska omöjliggöra identifiering av 
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enskilda respondenter (Vetenskapsrådet 2002, s 12).  

 

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas i 

forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2002, s 14). Materialet kommer bara att användas till vårt resultat 

då vi ska analysera den data som inkommit.  

 

Vi vill även citera ett stycke från vår B-uppsats ” Etik handlar om att behålla en medvetenhet och 

föra en diskussion om hur man bör handla. Det handlar inte bara om lagar och regler utan är av stor 

betydelse i forskningen eftersom den på sikt har stor påverkan på samhället” 

(Vetenskapsrådet 2002, s 6). 

Då det gäller forskningsetiska överväganden för artiklar och källor har vi tittat så källkritiskt som vi 

kan. Vi vet att författarna till vår litteratur har gått in med en förförståelse och det kan ha påverkat 

resultatet. Vi försökte gå in i studien så neutrala som möjligt och har varit noggranna med att inte 

plagiera någons text (Holme & Solvang 1997, s 135). 

 

4.8 Arbetsfördelning 
Vi träffades först på universitetet för att diskutera vilket ämne vi skulle välja att skriva om. Sedan 

har vi träffats åtskilliga gånger för att skriva, diskutera och leta efter relevant litteratur på 

universitetsbiblioteket. Framförallt satt vi långa dagar i början av februari, då vi sökte artiklar till 

vår uppsats. Då vi arbetade med kunskapsöversikten och tidigare forskning delade vi upp 

litteraturen och artiklarna mellan oss för att sedan skriva om det som vi ansvarade för. Vi började 

med att dela upp de olika delarna i uppsatsen som vi sedan skrev var och en för sig. Enkäten gjordes 

tillsammans, vi formulerade frågorna och skickade ut enkäterna med e-post. 

Åsa ansvarade för bakgrunden, problemformuleringen och teorin, Jane hade ansvar för 

metodavsnittet och SPSS. När vi var klara med de olika delarna gick vi tillsammans igenom dem 

och såg till att båda författarna var nöjda. Titel, syfte och frågeställningar har vi skrivit tillsammans 

och ändrat ett flertal gånger under arbetets gång. Jane ansvarade för resultatdelen och Åsa 

ansvarade för analysdelen, som vi slutligen arbetade igenom tillsammans.  

Vi har träffats regelbundet för att skriva tillsammans och planerat hur vi ska gå vidare med 

uppsatsen. Det krävs en del planering för att kunna sitta och arbeta på varsitt håll men vi har ansett 

att det har varit nödvändigt då vi bor långt i från varandra.  

Ju närmare slutet vi kommit av att uppsatsen ska vara klar har vi träffats dagligen och skrivit 

tillsammans. Vi har skrivit och diskuterat igenom de kritiska avsnitten tillsammans. 

Arbetsfördelningen har varit jämn mellan oss och fungerat bra anser vi.  
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4.9 Metod diskussion 
 

Kvantitativ ansats 

Kvantitativ metod i form av en enkätstudie passar när man ska göra en undersökning med ett större 

antal respondenter på många olika platser. Vi valde detta då vi hade en förhoppning om att få in 150 

enkätsvar. Dessutom får man genom en kvantitativ undersökning en möjlighet att samla in data, och 

sammanfatta den i bland annat frekvenstabeller och en möjlighet att göra signifikant tester. Detta 

underlättade för oss när vi skulle läsa av resultaten. I vårt val av metod utgick vi ifrån att vi ville ha 

svar på våra frågeställningar och vårt syfte.  

När en forskare vill ha insikt i människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter utgör 

intervju en lämplig metod. Vi kunde kanske ha gjort intervjuer med några respondenter i från 

Stockholm och några i från Kalmar län och fått fram användbara resultat. Men då vi ville göra en 

jämförelse ansåg vi att om resultaten skulle bli intressanta behövde vi få in ett större antal svar.  

 

Empiri 

Vi tyckte att det var svårt att hitta intressanta artiklar som kunde bidra med spännande infallsvinklar 

till vår studie. I efterhand har vi förstått att vi skulle ha gjort artikelsökningen bredare och använt 

oss även av Pub Med för att söka efter relevanta artiklar. På så sätt hade vi kanske fått fler träffar 

med artiklar som vi kunnat använda oss av. Nu vet vi att utmattningssyndrom blev 

sjukskrivningsgrundande 1997 och att vår sökning borde ha hamnat på Pub Med. Vårat fokus var 

inställt på endast socialt arbete, och detta var ett misstag från vår sida. 

Vi började även med att söka på begreppet utbrändhet, här hittade vi främst äldre litteratur med till 

exempel Christina Maslach, socialpsykolog och författare som ständigt återkommande. Hon har 

skrivit ett flertal böcker om ”utbrändhet”, men då källorna är äldre har vi avstått från att använda 

oss av alla hennes böcker. Varför vi ändå vill nämna henne är för att hon återkommer i de flesta 

studier, samt i litteraturen där vi har läst om utmatningssyndrom. Då vi uppmärksammade att man 

idag använder sig av begreppet utmattningssyndrom, hittade vi nyare källor som har varit relevanta 

för vår studie, som är bland annat Martin Krauklis och Ola Schenström (2003), Kristina Glise 

(2007) och Madeleine Åsbrink (2010). 

 

Urval 

Vår undersökning genomförde vi med att bekvämlighetsurval, vi hade varken tid eller resurser för 

att kunna använda oss av hela populationen av socionomer i Stockholm och Kalmar län. När man 

gör ett bekvämlighets urval innebär det att man använder sig av de enheter som är lättast att få tag 
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på. För oss innebar det att vi använde oss av den access vi hade till Stockholm, där vi fick tag på e-

postadresser genom en före detta kollega. I Kalmar län tog vi hjälp från tidigare arbetsplatser och 

praktikplatser som även här handlade om bekvämlighet då det var lättare för oss att få respondenter 

som var villiga att svara på enkäten. Men vi behövde även söka efter e-postadresser på Internet, då 

accessen inte räckte till. Enhetschefer och ansvariga skickade sedan vidare enkäten till sina 

kollegor. Vi vet därför inte hur många som fått vår enkät, inte heller hur många som avstod från att 

svara. Vi är båda två medvetna om att detta inte är det mest exemplariska urvalet, och att det inte 

blir representativt för hela den populationen som vi vill studera. Vi kan därför inte heller 

generalisera våra resultat. Generaliserbarhet innebär att de resultat man får av sin studie ska kunna 

gälla för andra individer än de som förekommer i undersökningen. 

Trots vårt urval, bedömer vi att vi inte skulle ha kunnat hantera ett annat urval. Som vi nämnt 

tidigare är tiden och resurserna för små för att klara av ett annat val. 

Trots ett mindre bra urval är vi väldigt nöjda med att vi har lyckats få in så många enkätsvar som vi 

har fått. Dessa har gjort att vi har kunnat genomföra vår studie. 

 

Enkät 

Vi trodde att det skulle ta mycket längre tid att få in enkätsvaren och hade därför bråttom med att 

skicka ut dessa. Vi har förstått att vi skulle ha prioriterat annorlunda vi borde istället ha läst in oss 

på mer och nyare litteratur för att kunna forma mer relevanta enkätfrågor. Det är lätt att så här i 

efterhand och se vad som skulle ha varit med eller inte. Att göra en enkät som blir riktigt bra kan ta 

tid. Vi önskar att tiden varit längre till att genomföra denna undersökning, då hade vi haft möjlighet 

att göra en pilotstudie (Holme & Solvang 1997, s 81). 

När vi skrev våra enkätfrågor gjorde vi det med en tro att utmattningssyndrom skulle vara mer 

förekommande bland våra respondenter. Vi formade frågorna på ett sådant sätt att de hade varit 

användbara och intressanta i jämförelsen mellan en stor och en liten stad. En sådan fråga var den 

som handlade om ålder. Om det hade visat sig att det fanns fler personer som hade svarat att de hade 

varit drabbade av utmattningssyndrom hade man kunnat titta på vilken ålderskategori som i störst 

utsträckning hade svarat att de hade varit drabbade. Frågan hade på så vis kunnat svara an på syftet, 

samt ge oss information om vilken ålderskategori som hade varit mest utsatt. Nu när det visade sig 

att det inte var så många överhuvudtaget som svarade att de hade varit drabbade av 

utmattningssyndrom blev frågan om ålder ganska ointressant.  

En annan enkät fråga vi ställde var hur länge de hade arbetat på sin nuvarande arbetsplats?  Med 

andra förutsättningar hade man kunnat titta på om de som svarade att de hade utmattningssyndrom 

ofta bytte arbetsplats eller om de stannade länge på samma ställe. Man hade även kunnat titta på 
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sambandet mellan arbetsbörda och utmattningssyndrom för att se om det hade något samband.  

Samma sak gäller med frågan om hur man upplever resan till och från jobbet? Finns det någon 

betydelse av hur man bor, har det någon inverkan på om det är mer förekommande att man drabbas 

av utmattningssyndrom eller inte?  

För att göra enkäten mer användbar skulle vi ställt frågorna på ett sådant sätt att vi hade fått in mer 

detaljerade svar på frågan om friskfaktorer. Vi skulle även ha gett varje friskfaktor en egen fråga i 

formuläret. Vi har sett att sömn är en betydelsefull friskfaktor som vi skulle ha haft med som en 

egen fråga i vår enkät. Istället frågade vi om vila vilket inte riktigt har samma innebörd.   

Vi kunde haft med en fråga som undersöker om man har svårt att somna och komma till ro när man 

har lagt sig? 

Om tidsutrymmet hade varit större hade vi skicka ut en ny enkät med andra frågor. Vad vi inte vet är 

om respondenterna varit intresserade av att ställa upp på en ny enkätundersökning. När man gör en 

enkät är det därför viktigt att göra det riktigt från början. Vi är väl medvetna att det inte blev så i vår 

studie.  

Trots att vår enkät inte blev så bra tycker vi att de resultat som vi fick fram blev spännande. 

Vi kan se att miljön inte alls påverkade våra respondenter, så som vi trodde att den skulle gjort. Vi 

tycker att det är spännande att se om arbetsbörda, ålder, resan till och från arbetet eller om antal år 

på arbetsplatsen påverkat våra respondenter i samband med att de svarat på frågan om de drabbats 

av utmattningssyndrom eller annan sjukdom. 

När vi började få in enkätsvar visade det sig att det i stort sett bara kom in svar från Stockholm. Vad 

detta berodde på har vi bollat fram och tillbaka. Kunde det vara så att man generellt sett hade 

mindre tid över i Kalmar län och därför valde att bortprioritera enkäten? Eller tyckte de i Kalmar 

län att vår studie inte var intressant nog? 

Vi fick skicka dubbla påminnelser till alla i Kalmar län, och vi fick till sist in tillräckligt med svar. 

Det slutade med att vi fick ett enkätsvar mer från Kalmar län. Vi har fått positiva kommentarer om 

att formuläret bara var på en sida, för då har respondenterna tyckt att de kunde ta sig den tiden det 

tog att fylla i den.  

Vi är glada för att vi fick in precis de antal som vi hade hoppats att få. Hur stort det externa 

bortfallet var vet vi som sagt inte. Detta beror på att vi inte vet hur många de ansvariga har 

vidarebefordrat vår enkät till.  

Vi har ställt oss frågan om vi skulle ha fått fler svar om vi skickat enkäten med post?  

Det interna bortfallen som kom sig av att rutor i formuläret flyttade sig hade vi då kunna undvika. 

Men det hade kostat oss en hel del pengar, över 1000 kronor bara i porto om man räknar med 

påminnelserna också. Sedan tillkommer papper och kuvert om vi valt att göra postenkäter.  
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Tiden som det skulle ha tagit att göra postenkäter tyckte vi inte fanns, då det tar några dagar att 

skicka med post. De skulle sedan sända tillbaka formulären till oss, detta kanske skulle ha fått några 

av respondenterna att avstå. När vi sedan var tvungna att skicka ut påminnelser som vi fick göra, en 

gång till Stockholm och två gånger till Kalmar län hade det dragit ut på tiden ytterligare.  

Vi har sett fördelarna med att använda oss av e-post och därför gjort vår undersökning på detta vis.  

Det gick mycket snabbare att sitta vid datorn och skicka formulär än vad det skulle ha varit om vi 

suttit och administrerat brev till så många. Att vi skickade från olika e-postadresser fungerade bra, 

de allra flesta av våra respondenter skickade sedan svaren rätt. Det förekom att några svar kom till 

fel e-post, men dessa kunde vi bara skicka vidare till varandra så de hamnade där de skulle.  

 

Material bearbetning 

För att hantera det material som vi fick in hade vi bestämt oss för att ta hjälp av ett statistiskt 

analysprogram som hette PSPP, då vi fått höra att det var gratis och lätt att ladda hem. Men då det 

visade sig att det inte var så lätt att använda fick vi ändra oss till SPSS i stället. SPSS kändes 

komplicerat till en början, för att klara av detta fick vi ta hjälp av SPSS steg för steg. Efter att vi lärt 

oss hur programmet fungerade blev det lite lättare att använda. Vi började med att mata in våra 

enkätsvar som totalt blev 1836 stycken (153 enkäter gånger 12 svar på varje enkät). När vi var 

färdiga med det kunde vi börja använda oss av programmet och skapa frekvenstabeller och diagram, 

samt att göra signifikanstester.   

Vi är nöjda med att ha åstadkommit dessa analyser och få fram frekvenstabeller och 

signifikanstester som vi kunde redovisa i resultatdelen. 

 

 

Forsknings etik 

När vi kommer till de forskningsetiska överväganden, då det gäller artiklar och källor har vi tittat så 

källkritiskt som vi kan. Vi vet att författarna till vår litteratur har gått in med en förförståelse och 

kan ha påverkat resultatet. Denna förförståelse står för oss också, vi funderar på om det är så att 

man är mer utsatt för utmattningssyndrom då man bor i Stockholm på grund av att det kanske är 

mer ljud och fler människor som skapar en massa nya intryck på oss människor som vi måste 

hantera. 
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5. TEORI 

 
Vår teoretiska utgångspunkt är Aaron Antonovskys salutogena perspektiv, som vi har använt oss av 

för att titta närmare på utmattningssyndrom och friskfaktorer. Vår motivering till att vi valde det 

salutogena perspektivet är att den salutogena inriktningen har ett fokus mot det friska. Det 

salutogena synsättet får oss att befrämja aktiviteter mot det sunda och hur man handskas med viss 

stress som bidrar till ökad hälsa och att undvika utmattningssyndrom. En individ kan utifrån 

diagnostiska data klassificeras som sjuk, men samtidigt uppleva sig ha välbefinnande och skatta sin 

hälsa som god (Antonovsky 2005, s 57).  

Aaron Antonovsky (1923–1994) som var professor i medicinsk sociologi och verksam i Israel och 

USA, är mest känd för det arbete han bedrivit om salutogent perspektiv och KASAM (Antonovsky 

2005, s 16-17).  

Vi kommer att beskriva KASAM för att bidra med en djupare förståelse, men fokus ligger på det 

salutogena perspektivet då vi anser att det är mer relevant för vår studie. 

 

5.1 Det salutogena perspektivet 

Nationalencyklopedins sammanfattning av perspektivet lyder:  

 

”salutogen, hälsofrämjande, om omständigheter som bidrar till att personer är vid god hälsa trots 

att de har varit eller är utsatta för avsevärda och potentiellt sjukdomsframkallande biologiska eller 

psykosociala stressorer” (Nationalencyklopedin, 2011).  

 

Antonovsky definierar stressorer enligt följande: 

Krav som det inte finns några omedelbart tillgängliga eller automatiska adaptiva responser på. De 

har som främsta konsekvens att ett spänningstillstånd uppstår (Antonovsky 2005, s 57).  

 

Aaron Antonovsky introducerade det salutogena perspektivet i forskningen, syftet menar han är att 

arbeta hälsofrämjande så att verksamheten kan identifiera och förstärka friskfaktorer (Gustavsson 

2009, s 17).  

Antonovsky (2005) menar att människan befinner sig normalt i ett tillstånd av obalans. Våra liv är 

fyllda av stimuli som vi människor måste svara på. För att hantera dessa, signalerar hjärnan att man 

har ett problem. Problemet består av två delar, den ena delen är problemlösande och den andra 

delen består i att man reglerar känslor. På grund av otillfredsställda behov uppstår en spänning och 
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obalans (Antonovsky 2005, s 176-177). 

Antonovsky (2005) har ett nytt sätt att tänka på och menar att vår mänskliga tillvaro är full av olika 

påfrestningar och problem som behöver sin lösning. Detta kan vara motgångar, krav, konflikter och 

stress.  Han frågar inte varför människor blir sjuka utan vad det är som gör att vissa individer förblir 

friska? Vissa individer kan även växa och vidareutvecklas som människor trots dessa påfrestningar 

(Antonovsky 2005, s 38). 

 

Det finns två olika utgångspunkter hur man ser och arbetar med hälsa, det ena är det patogena sättet 

då man identifierar faktorer och omständigheter som är sjukdomsframkallande. Denna 

utgångspunkt vill vi bara förklara. Patogenes förklarar och lägger intresse på ohälsans ursprung och 

”riskfaktorer”(Antonovsky 2005, s 31).  

Vår utgångspunkt är det salutogena perspektivet som fokuserar på hälsans ursprung och de så 

kallade ”friskfaktorerna”. Dessa ser till hela människan, och vad det är som gör att hälsan bevaras. 

Antonovsky (2005) nöjde sig inte med att bara ha en lång lista över friskfaktorer utan letade efter 

mönster över hur dessa faktorer hängde ihop, vad som binder dem samman och hur de samverkade. 

Dessa så kallade frisk- och skyddsfaktorer finns både på individnivå och på grupp- och 

samhällsnivå (Antonovsky 2005, s 39).  

 

Ur ett salutogent perspektiv har alla människor oavsett hur sjuka de är någonting friskt. Det friska 

kan då stärkas för att kompensera det som inte fungerar (Antonovsky 2005, s 38-39).  

Antonovsky (2005) gör en sammanfattning av det salutogena synsättet, han menar att det inte bara 

öppnar vägen för en formulering och vidareutveckling av en teori om problemhantering. Det 

salutogena tvingar oss dessutom att ägna vår energi åt att nå detta (Antonovsky 2005, s 40). 

 

KASAM 

Antonovsky beskriver KASAM utifrån de tre dimensionerna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. De bygger till stor del på begreppet individens generella motståndsresurser vilket 

omfattar alla faktorer, psykosociala, fysiska, och materiella vilket underlättar för individen att se  

omvärlden som begriplig, strukturerad och möjlig att hantera (Antonovsky 2005, s 43). 

 

Med begriplighet menar han i vilken utsträckning en individ upplever yttre och inre stimuli, vår 

förmåga att bedöma verkligheten. Då man har en hög känsla av begriplighet vill man att den 

information man får ska vara tydlig, ha struktur och ordning.   

Hanterbarhet innebär till vilken grad en individ upplever att det finns resurser till hans eller hennes 
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förfogande. Resurserna kan vara den förmåga man har under egen kontroll, men även med stöd av 

andra som vänner, familj och arbetskamrater. 

Då man har en hög känsla av hanterbarhet känner man sig inte som ett offer utan man har kontroll 

och kan hantera omständigheter som är runt omkring oss. 

Meningsfullhet kan förklaras med att en individ upplever att livet har en mening, detta kan betraktas 

som ett motivationsbegrepp. Vi satsar energi och engagemang på några av de händelser eller 

situationer som vi möter i livet. Upplever man en hög grad av meningsfullhet betraktar man 

svårigheter som utmaningar och man satsar för att komma igenom dessa problem (Antonovsky 

2005, s 44-49).  

KASAM utvecklas och ser olika ut under livet och det är enligt Antonovsky (2005) de första trettio 

åren som avgör en persons mer stabila tillgång av denna. Livserfarenheter hos en vuxen kan 

påverka styrkan av KASAM, den kan både förstärkas och försvagas under livets gång om något 

positivt eller negativt händer (Antonovsky 2005, s 165).  

 

 

6. RESULTAT 
 

I det här avsnittet kommer vi att presentera de resultat vi har fått fram genom vår enkätstudie.  

 

Materialet som vi fått matades in i ett statistikprogram som heter SPSS så att enkäterna kunde 

bearbetas. Här kunde vi sedan göra en jämförelse mellan Stockholm och Kalmar län, samt se vad 

signifikansen visade. 

Signifikans nivån som utgör gränsen för om något ska betraktas som att det beror på slumpen eller 

inte är ett p-värde på 0,05 eller 5 %. P-värdet står för prob-value och det är detta värde som 

bestämmer hur vi ska tolka resultatet (Wahlgren 2008, s 106). 

Om signifikansvärdet ligger över p-värdet 0,05 kan resultaten vara slumpmässiga (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen 2010, s 186).  

Då vi testat våra resultat har vi utgått från en nollhypotes och en arbetshypotes där nollhypotesen 

innebär att det inte går att påvisa existensen av ett synligt samband mellan variabler. Om det inte 

finns något samband mellan de variabler vi analyserat kan det lika gärna vara slumpen som 

påverkat våra värden. Om p-värdet är mindre än 0,05 förkastas nollhypotesen (Wahlgren 2008, s 

106). 

Då vi genomförde våra korstabellsanalyser sammanförde vi vissa svarsalternativ eftersom att vissa 
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celler på den förväntade svarsfrekvensen annars hade varit mindre än 5. Korstabellsanalyser bör inte 

användas om "expected count" i våra tabeller är 0 i mer än 20 % av cellerna (Djurfeldt el al. 2010, s 

216 ). 

Man kan reducera antalet celler genom att slå ihop kategorier i någon av variablerna. Om det skulle 

finnas två personer som svarat ”mycket bra” kan man slå ihop det med gruppen 

som svarat ”bra”. Det kan man göra genom att omkoda variabler (Djurfeldt et al. 2010, s 216).  

Vi har gjort detta i två av våra resultatanalyser, vi omkodade resultat som handlade om friskfaktorer 

samt på frågan om hur många gånger respondenterna varit borta från sitt arbete det senaste året.  

Genomgående genom resultatdelen kommer kolumn 1 att visa Stockholmsrespondenter, och 

kolumn 2 visar Kalmar läns respondenter. Under varje tabell redovisas hur många respondenter som 

ingår i analysen. 

 

 

6.1 Resultat beskrivning 

 
Tabell 1 

Frekvenstabellen visar hur undersökningsgrupperna svarat på om de varit frånvarande från sitt  

arbete för att de haft utmattningssyndrom eller annan sjukdom.  

 

 

 

 

N=131 

Det tvåsidiga P-värdet i Fishers exakta test visar på ett värde av 0,531 som innebär att det inte är 

statistiskt signifikant, resultatet kan vara slumpmässigt.  

Resultatet visar att det är två personer mer i Kalmar län som drabbats av utmattningssyndrom än 

vad det är i Stockholm. Skillnaden i procent på de som drabbats av utmattningssyndrom är 4.5 % i 
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Kalmar län och 3 % i Stockholm. Summan av de som drabbats av utmatningssyndrom i Kalmar län 

var 6 respondenter och från Stockholm var det 4 respondenter som drabbats. 

Resultatet visar att det är 59 respondenter från Kalmar län och 62 respondenter från Stockholm som 

varit frånvarande från sitt arbete på grund av annan sjukdom. 22 respondenter från bägge 

undersökningsgrupperna har inte varit frånvarande från sitt arbete alls det senaste året. 

Bilaga 11.5 visar ett stapeldiagram över hur fördelningen på utmattningssyndrom och annan 

sjukdom ser ut. 

 

Tabell 2 

Frekvenstabellen visar om ålder har påverkat undersökningsgrupperna, då de svarat på om de varit 

frånvarande från sitt arbete för att de haft utmattningssyndrom eller annan sjukdom. 

 

N=153 

P-värdet visar på 0,109 som innebär att det inte är statistiskt signifikant, resultatet kan vara 

slumpmässigt. Resultatet visar att de flesta i vår undersökning som drabbats av 

utmattningssyndrom, är mellan 31-40 år. Varken i Stockholm eller i Kalmar län har någon över 60 

år drabbats av utmattningssyndrom. 

 

 

 



34 

Tabell 3 

Frekvenstabellen visar hur undersökningsgrupperna svarat på hur många gånger de varit hemma  

från jobbet på grund av sjukdom det senaste året.   

 

N=153 

 

I detta resultat visar det sig att respondenterna i Stockholm och Kalmar län svarar på liknande sätt. 

Den största skillnaden fann vi när det gäller frånvaro 3-5 gånger per år där Kalmar län hade störst 

frånvaro i jämförelse med Stockholm. Det mest förekommande resultatet var att man varit borta 

från sitt arbete 0-2 gånger det senaste året. Det var 128 av våra respondenter som valde detta 

alternativ. 

 

Svarsalternativ som visade på att man varit frånvarande mer än tre gånger per år sammanfogades 

för att de hade låg svarsfrekvens. Därefter var det möjligt att avläsa signifikansvärdet.   

 

N=153 

P- värdet är 0,535 detta innebär att vi inte kan fastsälla om värdarna är statiskt signifikanta.   
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Tabell 4 

Frekvenstabellen visar hur länge man har jobbat på sin arbetsplats, samt att vi tittade på om antal år 

kan påverka om man drabbas av utmattningssyndrom. 

 

N=131 

 

P-värdet visar på 0,113 som innebär att det inte är statistiskt signifikant, resultatet kan vara 

slumpmässigt. 

Resultatet visar att de flesta som drabbas av utmattningssyndrom i vår studie har jobbat på sin 

arbetsplats mellan 1-3 år. Tabellen visar också att ingen av våra respondenter som har arbetat på 

samma arbetsplats i mer än tio år har drabbats av utmattningssyndrom.  

Även Pia Tham (2006) har tittat på arbetsförhållanden då hon undersökte varför man som 

socialarbetare inte stannar kvar på sin arbetsplats. Resultatet på studien visade att 54 % av 

socialarbetarna hade varit på sitt jobb i två år eller mindre (Tham 2006, s 1226-1229). 

Vår studie visar spridda resultat, men att man ändå kan se att de flesta även i vår undersökning har 

varit på samma arbetsplats i tre år eller mindre. 

 

Tabell 5 

Frekvenstabellen visar hur undersökningsgrupperna svarat på hur de ser på sin arbetsbörda. 
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N=153 

P-värdet visar på ett värde av 0,005 som innebär att det indikerar på att det kan vara sannolikt att 

svaren är statistiskt signifikanta.  

Tabellen ovan visar att det är mer än dubbelt så många i Kalmar län som tycker att sin arbetsbörda 

är lagom, än vad man anser i Stockholm. Ingen respondent från Stockholm tyckte att deras 

arbetsbörda var liten. 

Då vi tittar på ett samband visar resultatet tidigare att det är fler i Kalmar län som drabbas av 

utmattningssyndrom, men att det är dubbelt så många i Stockholm som anser att de har en för stor 

arbetsbörda. De flesta i vår undersökning anser att de har en för stor arbetsbörda. 

 

Tabell 6 

Frekvenstabellen visar hur undersökningsgrupperna svarat på hur de tycker att de upplevde resan 

till och från sitt arbete. 

N=153  

 

P-värdet visar på ett värde av 0,007 som innebär att det inte är statistiskt signifikant, resultatet kan 

vara slumpmässigt. 

Tabellen visar att det känns lugnare att resa till och från jobbet då man bor i Kalmar län och det 

visar sig också att inte är någon från Kalmar län som känner sig mycket stressad.  

Tabellen visar att det är flest i Stockholm som svarade varken/eller om de påverkades av resan till 

och från arbetet. 

Resultatet visar att fyra av sex av de som drabbats av utmattningssyndrom i Kalmar län anser att de 

har en ganska lugn resa till och från sitt arbete. Samt att tre av fyra med utmattningssyndrom i 

Stockholm upplevde inte att resan till och från jobbet varken var påfrestande eller lugn då de valde 

att svarade varken/eller. 

Ingen av våra respondenter som drabbats av utmattningssyndrom ansåg att de påverkades av resan 

och att det var mycket stressig då de reste till och från arbetet. 
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Tabell 7 

Frekvenstabellen visar hur undersökningsgrupperna svarat på vilken friskfaktor som respondenterna 

främst valde sig av. 

 

N=153 

 

De friskfaktorer våra respondenter fick välja på var motion, hobby, vila, familj/vänner eller annat. 

De skulle bara ange ett alternativ och då välja det som man först och främst tar till då de behöver 

återhämtning. Resultatet visar att den friskfaktorn som flest respondenter valde var familj/vänner. 

Det var inte många som valde hobby som sin friskfaktor. 

Det visar sig att vart man än bor så är det familj och vänner som har den största förmågan att få 

socionomer att återhämta sig efter arbetet. (Se bilaga 11.4). 

 

Även i detta resultat valde vi att sammanfoga svarsalternativ som visade på vad respondenterna valt 

då de haft behov av återhämtning. Detta gjorde vi då några friskfaktorer hade låg svarsfrekvens. Vi 

kunde därefter titta på signifikansvärdet.  

  

N=153 

 

P- värdet är 0,164 detta innebär att vi inte kan fastställa om värdarna är statiskt signifikanta.   
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Tabell 8 

Frekvenstabellen visar hur undersökningsgrupperna svarat på om de kan koppla av från sitt arbete 

på fritiden. 

 

N=153 

 

P-värdet visar på 0,482 som innebär att det inte är statistiskt signifikant, resultatet kan vara 

slumpmässigt. 

Det vanligaste resultatet då vi tittar på om respondenterna kan koppla av från sitt arbete på fritiden 

visar att 45 respondenter från Stockholm och 49 respondenter från Kalmar län svarar ”nästan 

alltid”. Skillnaden mellan undersökningsgrupperna var inte stor. 

I vår undersökning tittar vi på resultatet av dem som svarat att de drabbats av utmattningssyndrom 

och om de anser att de kan koppla bort sitt arbete då de är lediga? 

Tabellen visar att de flesta med utmattningssyndrom svarat att de nästan alltid kan koppla av sitt 

jobb på fritiden. 

 

Tabell 9 

Frekvenstabellen visar hur undersökningsgrupperna svarat på hur deras civilstånd ser ut. 

N=153 

 

P-värdet visar på ett värde av 0,122 som innebär att det inte är statistiskt signifikant, resultatet kan 
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vara slumpmässigt. De allra flesta av våra respondenter levde som gifta eller sambo, totalt var det 

87 respondenter som angav detta, 37 personer från Stockholm och 50 personer från Kalmar län. Vi 

har då tittar på resultaten både med och utan barn. 

Det finns fler singlar i Stockholm och det är fler i Kalmar län som är gifta/sambo med barn. 

De som har svarat att de är singlar och de som har svarat annat i bägge undersökningsgrupperna har 

inte drabbats av utmattningssyndrom. 

 

Tabell 10 

Frekvenstabellen visar hur undersökningsgrupperna svarat på hur de bor. 

N=153 

P-värdet visar på ett värde av 0,000 som innebär att det är möjligt att det är statistiskt signifikant. 

Resultatet visar att det är vanligast att bo i villa bland våra respondenter. Den största gruppen 

socionomer i Stockholm bor i lägenhet. Vi tittar på resultatet som visar att de flesta som drabbats av 

utmattningssyndrom bor i lägenhet, med en summa på fem respondenter. Med bara en individs 

skillnad har de som bor i villa drabbats av utmattningssyndrom. 

 

Tabell 11 

Frekvenstabellen visar hur undersökningsgrupperna svarat på om de påverkades negativt av miljön 

där de bor. 

N=153 
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P-värdet visar på ett värde av 0,866 som innebär att det inte är statistiskt signifikant, resultatet kan 

vara slumpmässigt. Resultat visar att 105 av de 153 respondenterna i undersökningen inte alls 

påverkades negativt av den miljö de lever i. Vi tittade närmare på resultatet som visar att de tio 

personer som drabbats av utmattningssyndrom påverkades lite eller inte alls av sin närmiljö. 

Ingen svarade att de påverkades negativt ”ganska mycket” eller ”mycket” av våra medverkande i 

undersökningen.  

 

Tabell 12 

Frekvenstabellen visar hur undersökningsgrupperna svarat på om de utnyttjar skog/natur i närheten 

av där de bor. 

N=153 

P-värdet visar på ett värde av 0,355 som innebär att det inte är statistiskt signifikant, resultatet kan 

vara slumpmässigt.  

Resultatet visar att 129 respondenter utnyttjade skog och natur och 24 respondenter avstod.  

Resultatet här nedanför visar att sju av de respondenter som drabbats av utmattningssyndrom 

utnyttjade sin närmiljö. Tabellen visar skillnaden på det var 2 med utmattningssyndrom som bodde i 

Stockholm och 5 i från Kalmar län. 

N=131 
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6.2 Sammanfattning resultatdel 
Resultaten visar överlag att det inte är någon skillnad mellan de två respondentgrupperna, 

Stockholm och Kalmar län.  

 

Utmattningssyndrom 

Bearbetningen av insamlad data visade att det inte finns någon större skillnad i om socionomer i 

någon av respondentgrupperna drabbades av utmattningssyndrom. Resultatet var 6 stycken i 

Kalmar län och 4 stycken i Stockholm. Utav de som svarat att de drabbats av utmattningssyndrom 

visade det sig att de var i 31-40 års åldern, man kan även se att de som drabbats inte har varit på sin 

nuvarande arbetsplats mer än i 1-3 år. Utav de som angett att de hade varit på sin arbetsplats i mer 

än 10 år var det ingen som angav att de hade drabbats av utmattningssyndrom. Det var ett liknande 

resultat i båda respondentgrupperna på frågan om hur många som svarat att de har varit hemma från 

arbetet under det senaste året. Arbetsbördan tyckte flertalet var för hög. Det var ingen utav de 

svarande som angav att arbetsbördan var liten. 

 

Miljön 

Man tyckte att upplevelsen av resan till och från arbetet var lugnare i Kalmar, men ingen av de 

respondenter som drabbats av utmattningssyndrom ansåg att de påverkades av resan, och att det var 

mycket stressig då de reste till och från arbetet. 

Socionomerna svarade att de överlag inte påverkades av miljön där de bor. De som drabbats av 

utmattningssyndrom svarade att de påverkades lite eller inte alls av sin närmiljö. Det var ett högt 

antal respondenter som svarade att de utnyttjar skog och natur där de bor. Utav de som drabbats av 

utmattnings syndrom visade det sig att även de utnyttjade skog och natur.  

Av resultaten kunde vi se att det är fler som har uppgett att de är singlar i Stockholm och det finns 

fler sambo/gifta i Kalmar län. 

De resultat som visade sig vara statistiskt signifikant var de som handlade om hur man bor samt hur 

man upplever sin arbetsbörda. 

 

Friskfaktorer  

Den friskfaktor som respondenterna främst valde då de behövde återhämtning var familj/vänner, 

inte heller här visade resultatet att det fanns någon skillnad mellan de olika grupperna. Det fanns 

inte något samband mellan utmattningssyndrom och förmågan att koppla av på fritiden. De flesta 

tyckte att det inte var något problem alls. 
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7. ANALYS 
Resultatet kommer att analyseras utifrån det salutogena begreppet för att få en djupare förståelse av 

det empiriska materialet och texten. I det här avsnittet kommer vi att redovisa de resultat vi fått fram 

genom enkäterna, utifrån den teoretiska utgångspunkten i det salutogena perspektivet. Vi vill skapa 

en ny insikt för vårt material. 

 
Ålder 

Ett intressant resultat visar att de som främst drabbats av utmattningssyndrom var mellan 31-40 år. 

Enligt Antonovsky (2005) är det de första trettio åren som avgör en persons mer stabila 

motståndsresurser (Antonovsky 2005, s 165). Innebär det att dessa individer inte utvecklat 

motståndsresurser eller kan det beror på vårt genetiska arv, och hur mycket stress man har blivit 

utsatt för tidigare i sitt liv och främst under uppväxten (Åsbrink 2008, s 28). 

 
Jobb och frånvaro 

Antonovsky (2005) frågar inte varför människor blir sjuka, utan istället vad det är som gör att vissa 

individer förblir friska (Antonovsky 2005, s 67). Trots att flera av respondenterna svarade att de 

tyckte att arbetsbördan var hög eller för hög var det inte många respondenter som hade en hög 

sjukfrånvaro.  

Resultatet på utmattningssyndrom/annan sjukdom visar oss att de flesta socionomer är friska. 

Salutogenesen kan få oss att se människan i sin helhet (Antonovsky 2005, s 35). 

Det finns goda teoretiska skäl att uttala positiva hälsoeffekter, resultaten visar att de respondenter 

som använder sig av naturen i större utsträckning nästan alltid kan koppla av.  

Antonovsky (2005) anser att hög grad av stress tillsammans med socialt stöd är befrämjande för 

hälsan, därmed får man en ökad förståelse för samspelet mellan kropp och själ med dess påverkan 

av arbetsbörda och miljö (Antonovsky 2005 s 36). Då man tittar på attityder till sitt jobb och sin 

arbetsgivare har det visat sig att om man inte får socialt stöd på sitt arbete kan detta leda till att man 

ständigt byter jobb eller att man drabbas av utmattningssyndrom (Huxley, Evans, Gately, Webber, 

Mears, Pajak, Kendall, Medina och Katona 2005, s 1064-1065). 

 

Det friska ska stärkas för att kompensera det som inte fungerar. Det är av betydelse att kompensera 

det som känns jobbigt, tungt och tråkigt. Vi ska titta på våra fördelar, ta vara på det vi kan och är bra 

på (Antonovsky 2005, s 31). Resultaten visar att 99 av 153 socionomer anser sin arbetsbörda vara 

för stor. Trots dessa resultat visar det sig i undersökningen att inte många socionomer är utbrända. 
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Återhämtningsprocessen beskriver Schön (2009) som en subjektiv process, där individen själv är 

den väsentligaste delen i processen om detta påverkar om det ska bli positivt eller om man låter 

exempelvis arbetsbördan påverka (Schön 2009, s 52). 

 

Friskfaktorer  

Det gäller att finna positiva tillskott till det sociala systemet och den fysiska omgivningen, detta 

visar sig i vår resultatdel genom att vi ser det stora antalet socionomer som använder en friskfaktor 

I resultat beskrivningen framkom, att det inte fanns någon större skillnad mellan de två 

undersöknings grupperna vad det gällde utmattningssyndrom. Antonovsky (2005) menar att det 

förefaller som om det salutogenetiska tänkandet öppnar vägen för en rehabilitering av olika 

belastningar i människors liv. Med det synsättet ser vi den stora betydelsen av hur viktigt det är med 

friskfaktorer (Antonovsky 2005, s 34 ). 

Att arbetsbörda i bland kan uppfattas som tung kan ersättas med att man använder sig av 

friskfaktorer. Av de friskfaktorer man använder sig av som socionom för att kompensera 

förhållanden som inte är tillfredsställande visade det sig att familj och vänner var den mest 

betydelsefulla. Då Antonovsky (2005) menar att vi måste introducera ett nytt tänkande som innebär 

att vi ska bevara vår hälsa, snarare än att svara på den. Det finns då ett samband mellan hälsa och 

friskfaktorer (Antonovsky 2005, s 15). 

  

Civilstånd och miljö 

Det empiriska resultatet visar att det finns ett samband mellan civilstånd och friskfaktorer. Att leva i 

en familj kan få oss människor att fokuserar på hälsans ursprung, och hur vi kan bevara den 

(Antonovsky 2005, s 14). 

Resultatet visade att resan till och från jobb inte påverkade socionomer och de med likvärdig 

utbildning i Stockholm eller Kalmar län negativt. Eventuella påfrestningar man kan stöta på under 

resan kan kompenseras av något annat som gör att helhetsintrycket av situationen inte behöver 

upplevas som ansträngande (Antonovsky 2005, s 31).  

 

Avslutningsvis visar resultaten att socionomer utnyttjar skog och natur i närheten av där de bor. De 

visar oss att inte några respondenter påverkas ”ganska mycket” eller ”mycket” negativt av miljön 

där de bor. Vidare kan man se att 108 socionomer av 153 stycken ”nästan alltid” eller ”alltid” kan 

koppla av från sitt arbete på fritiden. Med Aaron Antonovskys (2005) glasögon kan vi här se i våra 

resultat att socionomer som anses ha ett såväl stressigt som psykiskt ansträngande arbete och 

stundtals upplever oro, ängslan och ångest faktiskt har lärt sig att simma (Theorell 2002, s 14).  
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”Det räcker inte med att laga ”broläggningen” över ”livsfloden” så att folk inte ramlar (eller 

hoppar) i vattnet. Man måste därutöver ”lära dem simma” (Antonovsky 2005, s 7).   

 

8. RESULTATDISKUSSION  
 

I denna del kommer vi att gå igenom analys, vårt resultat, samt vårt förslag till ny forskning. 

 

8.1 Resultat 

Det har varit svårt att göra en enkätstudie men vi känner oss nöjda med att så många ville delta i vår 

undersökning och att vi ficka fram resultat med hjälp av SPSS. Vi tycker att det hade varit 

intressantare om resultaten visat på större skillnader mellan undersökningsgrupperna. Men 

resultaten var lika mellan Stockholms respondenter och Kalmar läns respondenter. Vi har kunnat se 

ett resultat som visar att man har lite större arbetsbelastning i Stockholm, men trots det var det 

högre procent i Kalmar län som hade varit sjukskrivna på grund av utmattningssyndrom. Studien 

visade oss även vilken friskfaktor som socionomer i Stockholm och Kalmar län främst använde sig 

av. Av resultaten kan vi utläsa att det är viktigt att ha tillgång till familj och vänner vid 

återhämtning. Resultaten visar att miljön runt socionomer inte påverkar resultaten då vi tittar på 

friskfaktorer och utmatningssyndrom. Det ser relativt lika ut i både stor och liten stad.  

Om vi inte hade gått så fort ut i empiren hade vi kanske kunnat redovisa andra resultat som hade 

varit mer användbara. Trots att det finns mycket som vi kunde ha gjort bättre i för att få in andra 

resultat besvarade resultatet vårt syfte i studien. Flera av våra resultat har inte visat på någon 

signifikans. Den låga signifikansen behöver inte betyda att det inte finns något samband i våra 

resultat, kanske har signifikansen istället blivit låg på grund av att vi har haft få antal respondenter 

som deltagit i studien.  

 

8.2 Analys 

I vår analys har vi försökt att tolka vår empiri med hjälp av salutogena glasögon. Det har inte varit 

lätt att välja teori. Vi har valt på flera stycken och de vi valde emellan var Empowerment, KASAM 

och Coping. Tidigare under arbetet hade vi tankar på Durkheim, Melucci och Simmel som vi ansåg 

kunde vara användbart för vår studie då vårt materiel handlade om ”storstads fenomen”. Teori delen 

och analysen kunde kanske ha blivit större om vi använt oss av någon av de andra teorierna, men 

det salutogena perspektivet kändes som det passade bäst. Salutogent är den syn på de fenomen vi 
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har valde att studera. Vi tyckte att perspektivet passade bra, då resultaten från vår studie visar tydligt 

att socionomer både från Stockholm och från Kalmar län använder sig av friskfaktorer. 

  

8.3 Förslag på vidare forskning 

Vårt resultat visade att det inte fanns någon skillnad i, om man drabbades av utmattningssyndrom i 

större utsträckning om man bodde i en stor eller liten stad.  Att det är fler kvinnor än män som 

arbetar inom socialt arbete har vi kunnat se under tiden då vi har skrivit uppsats detta genom att vi 

har sett att de allra flesta e-postsvar som vi fått kom från en kvinnlig avsändare. Detta har vi även 

utläst av tidigare forskning och litteratur. Vi skulle därför vilja undersöka om hur män upplever att 

det är att var man i ett kvinnodominerade område? 

Då vi inte har haft något genusperspektiv i vår studie tidigare finns ett intresse av att titta vidare på 

om män och kvinnor upplever stress lika mycket? 

 

 

9. SLUTSATS 

 
Vårt syfte med uppsatsen var att se om det fanns en skillnad för socionomer i en stor stad i 

jämförelse med en liten stad, då vi tittade på utmattningssyndrom och vilken friskfaktor de främst 

valde och om miljön påverkade. 

Vi fick våra frågor besvarade, resultatet visade att det inte var någon skillnad på att ha Stockholm 

eller Kalmar län som arbetsort utifrån risken av att drabbas av utmattningssyndrom i arbetet som 

socionom. Vi fick även svar på frågan om vilken friskfaktor som de flesta socionomer föredrog. Det 

var intressant att det var familj/vänner, men också att både stor och liten stad valde samma 

friskfaktor.  

Det visade sig att miljön i en stor stad som Stockholm, med fler yttre påfrestande faktorer så som 

det ständiga påslaget av mentala stimuli som bidrar till en kontinuerlig och ofta skadlig 

överaktivering, inte alls påverkade våra respondenter. Ämnet för vår uppsats är intressant och är 

idag relevant, eftersom utmattningssyndrom är ett snabbt växande folkhälsoproblem. 

Genom att öka medvetenheten och kunskapen om friskfaktorer och utmattningssyndrom kan vi 

kanske få människor att se vad de kan göra för att de ska må bättre.   
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11. BILAGOR 
11.1 Missivbrev              Hej  
Vi är två socionomstudenter som läser på Linneuniversitet i Kalmar och har precis börjat skriva vår 

c-uppsats. 

Det vi vill undersöka är att se om det ligger någon skillnad i att bo i en liten stad eller en stor stad 

utifrån risken att drabbas av utmattningssyndrom. Vi kommer därför att göra en jämförelse mellan 

Stockholm och Kalmar län. Vi vill även titta på vilken friskfaktor man föredrar som socionom? 

 

Vårt intresse för detta väcktes då vi på nära håll har sett att det är stor omsättning på 

socialsekreterare som blivit sjukskrivna på grund av stress. 

För att genomföra studien kommer vi att skicka ut en enkät (se bilaga) till olika chefer eller 

arbetsledare som arbetar med socialt arbete och hoppas att på så vis nå cirka 150 socionomer eller 

personer med likvärdig utbildning som vill svara på enkäten. Hälften skickas till Stockholm och den 

andra hälften till Kalmar län. För att kunna få ett användbart material behöver vi få in så många svar 

som möjlig, därför hoppas vi att du vill hjälpa oss att skicka ut denna enkät med e-post till dina 

medarbetare som sedan kan skicka in svaret till oss. De svar som skickas i från Stockholm ber vi er 

sända till jh22mu@student.lnu.se och de svar som skickas i från Kalmar län till 

aj22ph@student.lnu.se 

Era enkätsvar kommer att kodas för att inte namn och andra personuppgifter ska kunna spåras till 

dig som har svarat på enkäten. Om ni inte kan fylla i formuläret som är skickat så är det 

lättast att fylla i enkäten om man kopierar hela formuläret till ett tomt dokument, fyller i frågorna 

och sedan sparar som ”ENKÄTEN” och skickar denna till oss. 

Om ni skulle föredra papperskopior, hör av er till oss så skickar vi dessa samt ett frankerat kuvert 

med adress om ni så önskar. 

Vi behöver svaren på vårt frågeformulär 15 april, men givetvis är det frivilligt att delta i 

enkätundersökningen! Om ni väljer att inte delta, ber vi er vänligen att meddela oss så att vi kan 

söka nya respondenter. Enkäten är anonym och kommer bara att läsas utav oss, vår handledare och 

eventuellt av examinatorn. De kommer att förvaras på ett sådant sätt att ingen annan kommer att få 

tillgång till dem. När uppsatsen är klar och godkänd kommer vi att radera samtliga formulär.  

Om ni önskar att ta del av resultatet av undersökningen är det bara att kontakta oss via e-post, 

samma adress som ovan, så skickar vi gärna dessa till er. Har ni frågor eller tycker att något är 

oklart går det också bra att höra av er till oss. 

Tack på förhand!             Vänliga hälsningar Åsa & Jane. 
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11.2 Enkäten  □  □  □  □  □ 
1. Ålder?   20-30  31-40  41-50  51-60  Äldre  
 

2. Hur många gånger  □  □  □  □  □ 
har du varit hemma  0-2  3-5  6-8  9-11  Fler 
från jobbet pga. sjukdom  
det senaste året? 
 

3. Anledning till   □                  □ 
sjukfrånvaron?                        Utbränd (el andra stressymptom      Annat    
    som tex. nedstämdhet, trötthet mm) 
 

4. Hur länge har du  □  □  □  □  □ 
jobbat på din               0-1 år  1-3 år  4-6 år  7-10 år  Mera 
arbetsplats? 

5. Hur upplever du din  □  □  □  □   
arbetsbörda?   Liten  Lagom  Stor  För stor   
             
           

6. Hur upplever du resan □  □  □  □  □ 
till/från arbetet?  Lugn  Ganska  Varken/  Stressig  Mycket 
      lugn  eller    stressig 

7. Kan du koppla bort  □  □  □  □ 
arbetet på din fritid?  Alltid  Nästan               Nästan  Aldrig 
      alltid  aldrig  

8. Vad får dig först och     □  □  □  □  □ 
främst att koppla av  Motion  Hobby  Vila  Familj/  Annat 
från jobbet?                               Vänner 
 
               

9. Civilstånd?             □  □  □  □            □ 
                Gift/                      Singel                 Gift/Sambo         Ensam med Annat 
                                                       Sambo                                           med barn           med barn                                              
                                            
 

10. Hur bor du?  □  □  □  □  □ 
    Lägenhet Bostadsrätt Radhus  Villa  Annat 
 
 

11. Påverkas du negativt av   □  □  □  □  □ 
miljön där du bor?  
                                     Inte alls Lite  Ganska lite Ganska mycket Mycket  

12. Utnyttjar du skog/natur i närheten □  □   
av där du bor?     Ja  Nej 
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11.3 Påminnelse brev 

 
Detta är vår påminnelse som skickades efter den 15 april 

 

”Till ansvarig, om ni har valt att inte delta i studien är vi väldigt tacksamma om ni meddelar det till 

oss så kan vi räkna bort er från undersökningen. Vänliga Hälsningar Jane & Åsa 

(Vidarebefordra denna del till kollegor) 

 

Hej! 

 

Nu vill vi skicka en liten påminnelse till er som ännu inte har svarat på enkäten. 

Ni som har svarat kan bortse från denna påminnelse. 

Vi har ännu inte fått in tillräckligt med svar så att vi kan genomföra vår studie, därför skulle vi bli 

väldigt tacksamma om ni tog er tid till detta. 

Vi blir glada om formuläret ifylls så snart som möjligt. 

 

Vi blir så TACKSAMMA för era svar hälsningar Jane & Åsa”  
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11.4 Stapel diagram över vilken friskfaktor som socionomer i Stockholm och 

Kalmar län föredrar främst. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

11.5 Stapeldiagram över hur det ser ut om man drabbas av utmatningssyndrom i 

större utsträckning i en stor eller liten stad. 

 

 

 

 

 
 


